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مقدمه

ي امروز ما گرفتار آن است افزایش میزان اقبال اقشار مختلـف  از جمله معضالتی که جامعه
است که بـه صـورت   منفیهاییجامعه به ویژه قشر جوان به فرهنگ غربی و سکوالر و ارزش

شـود تـا جامعـه، بـه     گیرند. تداوم این وضعیت باعث مـی ه ریزي شده مورد تبلیغ قرار میبرنام
تدریج مسخ شده و هویت و استقالل خویش را از کـف بدهـد. در ایـن شـرایط پـایین بـودن       

ي موفقیت در فرآیند امر به معروف و نهی از منکر در بعد دینی و اثربخشی ناقص و کـم  درجه
ها و دعوت به رفتارهاي مطلوب در بعد فرهنگی بـه  نهادینه کردن ارزشرنگ در جریان فرایند 

طلبد.عنوان زنگ خطر به صدا در آمده است و اقدام عاجل فعاالن در این عرصه را می
هاي قوي و غنی نـداریم؛ زیـرا   ما به لحاظ دینی و فرهنگی مشکلی از حیث داشتن پشتوانه

تـرین آداب و  مـان، داراي پسـندیده  و فرهنـگ ملـی  تـرین ادیـان بـوده    دین مبین اسالم، کامـل 
اي است که براي هاست. بنابراین پر واضح است که نقص و ضعف متوجه روش و شیوهارزش

ي باید در راستاي اعـاده شود.هاي دینی و فرهنگی اتخاذ میتبلیغ و فراخوان و دعوت به ارزش
د.مان در پی چاره و تدبیر بوهاي اسالمی و فرهنگیارزش

باشد و شناخت کامل ابعاد وجودي انسان تنها در انحصار انسان مخلوق پروردگار متعال می
شـود و آدمـی را بـه سـوي     خداوند است. دعوت توحیدي هم که در قرآن کریم مشـاهده مـی  

ترین شناخت از آدمی و روحیات و شرایطش که همانا شـناخت  خواند، بر کاملحقیقت فرا می
تر است که در این زمینه به تأسی و باشد. پس چه بهتر و شایستهاستوار میخدا از انسان است، 
قرآنی بپردازیم. در خاتمه باید گفت که آنچـه در اینجـا بـه عنـوان مسـأله      الگوبرداري از شیوه

هاي زبانی دعوت و سـاختار بیـانی آن اسـت    شود تنوع و فوق العادگی تکنیکبندي میصورت
تحلیلروشازجستاراینگیرد. درهاي مکی مورد بررسی قرار میکه به طور خاص در سوره

بـر تکیـه بازبانیقالبوساختارتحلیلوتجزیهبهراستاایندر. ایمجستهبهرهزبانیساختار
هـا قسمتازبرخیاینبرعالوه. ایمپرداختهحیطهایندررایجنظریاتوزبانفلسفهمباحث

وابعـاد تاگیرندمیقراربررسیوتحلیلموردسوسوريشناسیهنشانرویکردچهارچوبدر
.شودآشکارزمینهایندرقرآنیزبانظرفیتازبیشتريزوایاي

هافرضیه
باشد.) در قرآن کریم زبان دعوت تابع بافت و شرایط اجتماعی می1
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کارهاي ) زبان دعوت در قرآن کریم از نقطه نظـر زبـان شـناختی داراي ظرفیـت و سـازو     2

گوناگونی است.

پیشینه تحقیق
ي قرآن پژوهی اختصـاص دارد یـک فعالیـت    مقاله حاضر که از جهت موضوعی به عرصه

و علـت آن تـازگی رویکـرد و رهیـافتی     شودسابقه در این حوزه محسوب میبدیع و تقریبا بی
که تازگی رویکرد بـه  ایم؛ البته باید خاطر نشان کرد است که در این پژوهش از آن استفاده کرده

ي قرآنی مغفول مانده است. از میان معاصران هم کارگرفته شده به این اعتبار است که در حوزه
دعـوت در قـرآن صـاحب اثـر     توان از عالمه محمد حسین فضل اهللا نام بـرد کـه در زمینـه   می
باشـد،  که پژوهشـی از ایشـان در بـاب دعـوت مـی     » أسلوب الدعوه فی القرآن«باشد. کتاب می

طور که از نامش پیداست؛ بر اسلوب و روش دعوت متمرکز شده است و تحلیل سـاختار  همان
شود.زبانی دعوت با رویکرد مزبور در آن مشاهده نمی

هاانواع زبان
ها باید سراغ ویتگنشتاین و فلسفه متأخر او رفت. او از براي سخن گفتن در باب انواع زبان

نخسـت وي را  پا کـرد. فلسـفه  فلسفه زبان، انقالبی بهکه در عرصههاي منطقی بودپوزیتویست
هـاي فلسـفی، بـه نقـد     توان یافت؛ اما او با نوشتن کتاب پژوهشفلسفی می–در رساله منطقی 

، »از معنا مپرس بلکه از کاربرد بپـرس «مبانی مطرح شده در رساله پرداخت. شعار معروف وي: 
هـاي متفـاوت و   ز دیـدگاه وي زبـان داراي کارکردهـا و نقـش    امتأخر اوست.مربوط به فلسفه

هایی از قبیل خبر دادن، تحریک کردن، سپاس گـزاري، دعـا، نفـرین و... .    متعددي است؛ نقش
ها و کاربردهـا  توان تنها به یک نقش یا کاربرد زبان تأکید نمود و از سایر نقشبراین اساس نمی

ي هاي زبانی گوناگونی روبرو هستیم. همانگونه که واژهازيدارد که ما با بغافل شد. او بیان می
زبان نیـز چنـین   –شود شوند، اطالق میبر انواع بی شماري از امور که بازي شمرده می»بازي«

است. همانطور که در مورد بازي، یافتن یک تعریف جامع و مـانع، یـک بـار و بـراي همیشـه،      
ي یک معیـار منحصـر بـه فـرد و یـک      ورد نیز ارائهدشوار و چه بسا غیر ممکن است، در این م

هـاي زبـانی   الگوي جامع و مانع کاري دشوار و چه بسا غیر ممکن باشد. ما با تنـوعی از بـازي  
انـد و بـا یکـدیگر شـباهتی     ي خانوادگی قـرار گرفتـه  مواجه هستیم که تنها در درون یک شبکه
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قش خاص خود، زبان ویژه اي را به وجود ها با توجه به نخانوادگی دارند. هر یک از این بازي

-»هـاي زبـانی  بـازي «-ها ها و کارکردها، ما با تنوعی از زبانآورد و به دلیل تنوع این نقشمی
)224علیزمانی،(روبرو هستیم؛ زبان علم، زبان هنر، زبان فلسفه، زبان دین و... .

زبان دین و زبان دینی
شوند. در این ان زبان دین و زبان دینی تفاوت قائل میشود که محققان میگاهی مشاهده می

باشند:هاي دینی در دو جنبه قابل بررسی میشود که گزارهزمینه به این مسأله استناد می
هاي وحیانی که از سوي خداوند متعال بر پیامبر نازل شده است.الف) مجموعه گزاره
خداوند و ارتباط با او درباره)یر مؤمنافراد مؤمن و غ(هایی که دیگران ب) مجموعه گزاره

هاي تفسیري و کالمـی متکلمـان   برند، مانند روایات، دعاها، تحلیلو بیان عقاید دینی به کار می
و مفسران و دین شناسان.

هـاي  توان گفت که زبان دین به بررسی زبان گزارهها، میبا تفکیک میان این دو دسته گزاره
پردازد. زبان دین به این معنا مساوي زبان وحی قرار دوم میبه دستهنخست و زبان دینیدسته

گیرد. البته الزم به ذکر است که برخی به این تمایز اعتقاد نداشـته و هـر دو دسـته را داراي    می
)26دانند. (ساجدي، خصوصیت واحدي می

زبان دین
دیـن مطـرح   ه در فلسـفه آن با واقعیت از جمله مبـاحثی اسـت کـ   مسأله زبان دین و رابطه

شود تا هر چند مختصر، به نهضت پوزیتویسـم منطقـی و   شود. این امر خود بخود باعث میمی
ها به این مسأله بپردازیم. تجلی این جریان در قرن بیستم و در میان حلقه ویـن  نوع رویکرد آن

اي بود گرایانهربهم آغاز شده بود، تداوم و تکامل سنت تج1922بود. جریان مذکور که در سال 
که دیوید هیوم، فیلسوف قرن هجدهم بنیان نهاد. این نهضت، زبان علمی و به طور خاص زبان 

هـاي دیگـر را در مقایسـه بـا ایـن زبـان و       علم تجربی را به عنوان زبان معیار برگزیدند و زبان
ی عقیـده  ي علمـ هاي خاص آن مورد ارزیابی و داوري قرار دادند؛ اعضـاي ایـن حلقـه   ویژگی

داشتند زبان علمی، زبانی ناظر به واقع است که قابلیت صدق و کذب دارد و چون تحقیق پذیر 
شـوند، چـون   هایی هم که در چهارچوب این زبان مطرح مـی باشد. گزارهاست، پس معنادار می

هـا اصـالت را بـه    بنابراین روشن است که پوزیتویسـت باشند؛آزمون پذیرند، معرفت بخش می
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ها زبان اخالق، ادبیـات و دیـن را بـی معنـا دانسـته و بـه غیـر        آنداده بودند. در مقابل،تجربه

ها بـراي  هاي دینی اعتقاد داشتند؛ زیرا آنها، ازجمله گزارههاي این حوزهشناختاري بودن گزاره
این هایی که با و درنتیجه گزارهها، معیار تحقیق پذیري را وضع کرده بودندتعیین اصالت گزاره

به زعـم آنـان،   گزاره خواندند.نما یا شبههاي دینی را، گزارهمعیار انطباق نداشتند، ازجمله گزاره
نمـا نبـوده و قابلیـت صـدق و کـذب      هاي دینی، شناختاري نبودند به این دلیل کـه واقـع  گزاره

بـا  هـایی قابلیـت صـدق و کـذب    نداشتند. به بیان دیگر، پرسش در مورد اینکه آیا چنین گزاره
واقعیت را دارند یا نه، بی معناست؛ زیرا واقعیت یا مرجعـی خـارج از احساسـات درون آدمـی     

هاي غیـر معرفـت بخـش    ي نگرشي ابراز احساسات است که در زمرهندارند. این همان نظریه
اي ي اسـطوره هاي موجود در این زمینه، نظریهگیرد. از دیگر دیدگاهنسبت به زبان دین قرار می

ان نمادین هستند.و زب

زبان قرآن
که در قسمت قبل مـورد بحـث   هاي دینیمعنایی زبان دین و غیر شناختاري بودن گزارهبی

قرار گرفت، از سوي برخی اندیشمندان نظیر جان هیک رد شد؛ او اعالم داشـت کـه ادعاهـاي    
جربـی در  ها به روش تدینی به صورت اصولی تحقیق پذیرند و صادق یا کاذب بودن قطعی آن

هاي زبان توان به برخی نگرش) همچنین می263شود (علیزمانی، جهان پس از مرگ روشن می
هـاي  شناختی از جمله نگرش کنش گفتار آستین اشاره کرد که مستلزم معرفـت بخشـی گـزاره   

شود در صـورت اعتقـاد بـه عـدم معرفـت      ) از سوي دیگر گفته می325ساجدي، (دینی است.
ینی، شریعت الهی در زندگی فردي و اجتمـاعی تعطیـل شـده و بـه نقـض      هاي دبخشی گزاره

) دالیل دیگري هم در ایـن رابطـه   296انجامد (همان، غرض کتب آسمانی در هدایت آدمی می
هـا  ها پرداخت، اما از مجموع همگـی آن توان به همگی آنبیان شده که در این مجال کوتاه نمی

شـود. از  ، معرفت بخش بوده و بی معنـا محسـوب نمـی   شود که زبان دیناین نتیجه حاصل می
زبان ظاهرگرا، زبـان قـوم، زبـان    توان از نظریهمیان رویکردهاي معرفت بخش به زبان دین می

زبان ظاهرگرا، فقط به معناي ظـاهري الفـاظ قـرآن    تمثیل و زبان عرفی نام برد. براساس نظریه
گردند. این نوع تفسـیر، بـر   و لغوي تفسیر میها در چهارچوب معناي لفظی شود و آنتکیه می

هاي مربوط بـه خـدا و صـفات    ها در تمام موارد، از جمله واژهحمل قرآن بر معناي ظاهري آن
وي تأکید دارد؛ اما این نوع زبان، بنا به اشکاالتی ازجمله تجسیم خداونـد، پـذیرفتنی نخواهـد    
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که اگر مردم، انگلیسی زبان باشند، پیامبر بـه  بود. مقصود از زبان قوم، صرفا لغت قوم بدین معنا 

نیسـت، بلکـه   –گویـد  زبان انگلیسی و اگر مردم عرب زبان باشند، به زبـان عربـی سـخن مـی    
مقصود چیزي بیش از زبان صرف است؛ چنانکه عالمه طباطبایی نیـز اسـتفاده از زبـان قـوم را     

یعنـی  رهنگی دانسـته اسـت؛  افزون بر وحدت در نوع لغت، به معناي مراعات سطح فکري و ف
بنابراین پیـامبران بـه زبـان قـوم سـخن      مردم باشد؛محاورات و مکالمات، متناسب با فکر توده

اند تا تبیین و تفهیم براي مردم صورت پذیرد. زبان تمثیل نیز با آکوئیناس آغاز شد و پـس  گفته
برطبـق ایـن نظریـه، مشـترك     از وي، حامیان و منتقدانی یافت و همچنان با نام وي پیوند دارد. 

(تفـاوت و  –و مشترك لفظی –متفاوت) (یکسانی دقیق معنایی یک لفظ در دو زمینه-معنوي 
نفی شد؛ اما تمثیل نیـز کـه در حکـم    –)ي مختلفمغایرت تام دو معناي یک لفظ در دو زمینه

نتقـاد قـرار   اي بین مشترك معنوي و مشترك لفظی مطرح شده بـود، مـورد اشـکال و ا   راه میانه
گرفت و مقبولیت خود را از دست داد. سرانجام باید از زبـان عرفـی سـخن گفـت کـه شـامل       

باشد. این، زبان تفاهم هاي گفتاري از قبیل تمثیل، تشبیه، کنایه و رمز و استعاره میکاربرد روش
تـوان  یبنـابراین مـ  توان از این نوع دانست؛و تخاطب عرف عاقالن بوده و زبان قرآن را هم می

نتیجه گرفت که شارع مقدس براي ابالغ پیام خود به مردم، طریقی جز روش عاقالن را گزینش 
نکرده و زبان قرآن، زبان عرفی و به تعبیري دیگر زبان قوم است.

کارکرد ارتباطی زبان
هاي ممکن، یک پیام را انتخـاب  شود که از میان تمام پیامفرآیند ارتباطی با منبعی شروع می

هـاي موسـیقی،   کند. این پیام ممکن است به شکل کلمات شفاهی یا نوشتاري، نت یا نوشتهیم
هاي ریاضی، منطق ریاضی، حرکات بـدن، حـاالت چهـره یـا     خود موسیقی، تصاویر، یادداشت

) براسـاس دانـش ارتباطـات،    71باشد. (سـورین و تانکـارد،   شماري از دیگر اشکال موجود می
ي رمزهاي کالمی ي کلمات شفاهی و نوشتاري ظاهر گردد، در حیطهمهکه پیام در جادرصورتی

شود تا زبان به عنوان یک ابزار ارتباطی رخ نماید.گیرد؛ همین مسأله باعث میقرار می
هر ارتباط متضمن وجود یک پیام، یک فرستنده، یک گیرنده، یـک مرجـع و یـک رمزگـان     

کـه  مـثال کسـی  –ام ضروري است، اما فرسـتنده  ي پیاست و در این میان حضور پیام و گیرنده
بایست توجه داشت که نباید نقـش زبـان   امکان دارد غایب باشد. می–کند اي را ارسال مینامه

را در یک فرآیند ارتباطی صرفا به انتقال پیـام تقلیـل داد، زیـرا زبـان در جریـان یـک فراگـرد        



15...با توجه به یزبان دعوت در سور مکیسازوکارھایبررس1394ستانزمو پاییز
یبـایی شـناختی، کوششـی و ...دارد.   ارتباطی، کارکردهاي دیگري هـم مثـل کـارکرد عـاطفی، ز    

توان دریافت که یک فراگرد ارتباطی در جهت تحقق مقاصد و ) از این نظرگاه می260چندلر، (
هـا، ایجـاد ارتبـاط بـه منظـور تغییـر       تـرین آن گیرد؛ از جمله مهـم منظورهاي مختلفی شکل می

گـر سـعی در ایجـاد    هـا و یـا رفتـار مخاطبـان اسـت و بـه عبـارت دی       ها، باورها، ارزشنگرش
دعوت و ) در یک چنین فراگرد ارتباطی است که مقوله1/35فرهنگی، (هاي دلخواه.دگرگونی

کند.فراخوان، موجودیت یافته و در بعد زبان تجلی پیدا می

هاي مکیهاي سورهویژگی
هـاي مکـی از   پژوهان سه معیار براي شـناخت و تفکیـک سـوره   بطور کلی مفسران و قرآن

هایی که در مکـه نـازل   قائل هستند: معیار نخست بر اساس مکان نزول است؛ یعنی سورهمدنی
هـایی کـه   شوند. معیار دوم برمبناي زمان است؛ به این معنا که سورهاند، مکی محسوب میشده

باشند. سرانجام معیار سوم مربـوط  اند، مکی میص) به مدینه نازل شده(پیش از هجرت پیامبر
انـد؛ بـر ایـن اسـاس     و به عبارت دیگر مردمانی است که مورد خطاب قرار گرفتهبه مقام سخن

شوند که روي خطاب با مردم مکه دارند. نوشتار حاضر بـه حسـب   هایی مکی شمرده میسوره
تر بـرایش ترسـیم و تعیـین شـد، نـاظر بـه معیـار سـوم اسـت. در          چهارچوب خاصی که پیش

؛ رامیـار،  202باشد. (الجمـل، می»یا بنی آدم«و »الناسیا أیها«ها هاي مکی عمدتا خطابسوره
هاي مکی به لحاظ معنایی و محتوایی بیشتر بـر مفهـوم توحیـد و روز رسـتاخیز و     ) سوره602

ها کوتاه و موجز بوده و حرارت در تعبیـر و  تصویر کردن بهشت و دوزخ تکیه دارند. این سوره
در مجموع وجه غالب خطـاب قرآنـی در   ) 606ار، شود. (رامیهماهنگی در واژگانشان دیده می

هـا بـه سـوي    و بـا هـدف جلـب توجـه دل    مکی، توجه به انسان است به طـور مطلـق  مرحله
)175باشد. (الجمل، ترین دین میکامل

دعوت
به این معنا است که آن مرد، »دعا الرجل فالنا«باشد؛ می»دعا«دعوت در زبان عربی از ماده 

باشـد. در ایـن   ) اما این وجه، مراد ما از دعـوت نمـی  4/360(ابن منظور،.زدفالن کس را صدا
بـه  »دعـوت «بنابراین باشد؛، فراخواندن فردي یا گروهی به امري می»دعوت«نوشتار مقصود از 

پدیـد  »دعا«این معنا، داراي متعلقی است. این حالت در زبان عربی با الصاق حرف ربط به ماده
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شـویم؛  مواجه مـی » دعا الرجل فالنا إلی األمر«به این مسأله، با چنین ساختاري: آید. با توجهمی

جهاد، ضمن استفاده از ایـن  همچنانکه سلطان فصاحت و بالغت، حضرت علی (ع)، در خطبه
)، بـه ایـن معنـا کـه     74(دشتی،»و إنی قد دعوتکم إلی قتال هؤالء القومأال«فرماید: ساختار می

بنابراین مراد از دعوت، در این جستار، فراخواندن فراخواندم؛–(با شامیان) -ه شما را به مبارز
باشد و ذکر آن به صورت مطلق، از باب تساهل اسـت و آن بـا عنایـت بـه     به مسأله و امري می

تواند فراخوان به توحید و اخالقیات و اصالح و... در نظرگرفته شود.اش میمتعلق
باشد. این وضعیت، نظریهمی»مدعو«و »داعی«به امري، داراي دعوت به معناي فراخواندن
تـوان در  گوید در هر ارتباط زبانی شش عامـل را مـی  کند. او میارتباطی یاکوبسن را تداعی می
بوده و پیام که برابـر بـا   »مدعو«است و گیرنده که همان »داعی«نظر گرفت: فرستنده که معادل 

شود. افزون بر این، از سه عامل دیگر هم یـاد  بدان فراخوانده میاي است کههمان امر و مسأله
کارکردهاي زبان، از طریق توجه و تمرکز بر هر یک ) 259چندلر،(کند: تماس، کد و زمینه.می

چه پیام با عنایـت بـه فرسـتنده، مـورد توجـه و      شوند. چناناز این عوامل ششگانه مشخص می
کـه در فراگـرد   و در صـورتی فی پیام سروکار خـواهیم داشـت  تمرکز قرار گیرد، با کارکرد عاط

ارتباطی، گیرنده پیام یعنی مخاطب لحاظ گردد، کارکرد کوششی یا ترغیبی مد نظر خواهد بـود 
اجتماعی و به عبارت دیگر موضوع، ناظر بـه کـارکرد ارجـاعی    –هاي تاریخی و توجه به زمینه

نظر خواهد بود و در کارکرد همـدلی، تمـاس و در   باشد. در کارکرد هنري، خود پیام منظور می
تـوان از ایـن   بنابراین به تناسب موضوع، میشود؛کارکرد فرازبانی به کد یا رمزگان پرداخته می

الگوي ارتباطی و عوامل مؤثر در شکل گیري یک ارتباط زبانی، بهره جست.

اسلوب دعوت
کـه  و چنـان )15(شوري: » ادع واستقمف«شود: ص) ابالغ می(مسأله دعوت رسما به پیامبر

در قسمت قبل روشن شد، در این فرآیند ارتباطی، یک فرستنده یـا مـتکلم وجـود دارد کـه بـه      
گیرنده یا مخاطب پیام داده و او را به معرفت یا عملی فرامـی خوانـد و ایـن از مضـمون پیـام      

بـوده کـه بـه گیرنـده یعنـی      شود. در این فراگرد ارتباطی، فرستنده خداوند متعـال  برداشت می
ص)، میان خداوند و انسان تحقق پیـدا  (فرستد. این ارتباط زبانی از طریق پیامبرانسان، پیام می

ها ابالغ شده و بـدون  او بر روي زمین به انسانکند. به این معنا که پیام الهی بوسیله نمایندهمی
خالل آیاتی به ترسیم روش دعوت براي یافت. پروردگار متعال دراي انتقال میکاستی یا اضافه
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ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَـنَةِ وَجَـادِلْھُمْ بِـالَّتِي ھِـيَ     ...«پردازد: ص) می(پیامبر

شود باید ص) با کفار قریش ایجاد می()؛ یعنی ارتباطی که از طریق پیامبر125(نحل: » أَحْسَنُ...
بر این سه نکته یعنی حکمت، موعظه نیک و جدال با حجت (احتجـاج) باشـد. کلیـت    مشتمل

این اسلوب و روش ایجاد ارتباط براي دعوت یکنواخت است، زیرا پروردگـار متعـال پـیش از    
إذهب أنت و «کند: این نیز در زمان موسی (ع)، نوع و کیفیت دعوت کردن را براي وي بیان می

فی ذکري، إذهبا إلی فرعون إنه طغی، فقوال له قـوال لینـا لعلـه یتـذکر أو     أخوك بآیاتی و ال تنیا 
کند که دعوت الهی باید آمیخته بـا  ). خداوند متعال به موسی (ع) ابالغ می42-44(طه: » یخشی

و نتیجه آن خواهد بود که این ویژگی و دیگـر خصـایص متضـاد آن در    نرمی و مالطفت باشد
د.شوگر میزبان دعوت هم جلوه

بررسی زبانی دعوت
آلمانی، بنیانگذار نوعی خط فکـري بـه نـام فلسـفه     -لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف اتریشی

زبان معمولی بود. او عقیده داشت که مفهوم زبان به کاربرد واقعی آن بستگی دارد. زبان آنطـور  
از قواعـد امکـان   رود، نوعی بازي زبانی است؛ زیرا با اسـتفاده  که در زندگی معمولی به کار می

ها با پیروي از قواعـد، کارهـاي خـود را بـا زبـان انجـام       به عبارت دیگر، انسانگردد؛پذیر می
هایی از کاربرد معمولی دهند. دستور دادن و اطاعت، پرسش و پاسخ و توصیف وقایع، نمونهمی

ند. هماننـد  سـاز هـاي زبـانی را مـی   کنند و در نتیجـه بـازي  زبان هستند که از قواعد پیروي می
هاي معمولی چون شطرنج و پوکر، هر بازي زبانی داراي یک سري قواعد متفاوت اسـت.  بازي

را مطرح کـرد کـه شـاگردش، جـان سـیرل بـه       » کنش گفتار«مهم بعدها جی. ال. آستین نظریه
ي کنش گفتار بـر پایـه اي سـاخته شـده     بازنگري و اصالح در برخی موارد آن پرداخت. نظریه

یتگنشتاین و آستین بنیان نهادند. در این نظریه، عمل گفتاري، واحد اصلی زبان براي است که و
) سـیرل در راسـتاي   209کند. (لیتل جـان، بیان معنا است و گفتاري است که مقصود را بیان می

نـام دارد و  »دسـتوري «ي دوم آن این نظریه، عمل زبانی را به پنج طبقه تقسیم کـرد کـه طبقـه   
شود که سعی دارند شنونده یا مخاطب را به انجام دادن کـاري ملـزم کننـد.   مل میاعمالی را شا

) به عبارت دیگر، دعوت یک رفتار زبانی است که در آن داعی یـا  55؛ شمیسا، 213لیتل جان، (
ي گوینده، انتظار دارد که مدعو یا شنونده، نه تنها او را درك کند، بلکه بـه خـاطر آن بـه شـیوه    

یـا قـوم مـا لـی     «توان به آیه شـریفه به عنوان مثال می) 211نماید؛ (لیتل جان،خاصی نیز عمل 
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) اشاره کـرد کـه در آن مـؤمنی از آل فرعـون، در مقـام داعـی و       41(غافر: » النجاةأدعوکم إلی 

» أدعـوکم إلـی...  «خواند و ضمن اینکه او با بیـان: متکلم، مشرکان و مدعوان را به نجات فرا می
ي خاصـی عمـل کننـد    رود که مخاطبان مشرك، به شیوهجام داده است، انتظار میکار و فعلی ان

جهـاد  کـه حضـرت علـی (ع) نیـز در خطبـه     که در جهت مقصود گوینده قـرار دارد؛ همچنـان  
)؛ ایشـان بـا   74(دشـتی،  »أال و إنی قد دعوتکم إلی قتال هؤالء القوم لـیال و نهـارا...  «فرماید: می

شـود، کوفیـان را بـه    یک کردار (= رفتار، کنش) زبانی محسوب مـی گفتار خویش که در اینجا
اما این فراخوانی و دعوت، بی پاسخ مانده و آنان مطابق با انتظار خواند؛مبارزه با شامیان فرا می

بیانات خویش به این مسآله اشاره کرده کنند و به همین سبب ایشان در ادامهامام (ع) عمل نمی
که مقصـود و  )، به این معنا که برخاستن به جهاد74(همان، »واکلتم و تخاذلتمفت«فرمایند: و می

منظور امام از این دعوت بود، در رفتار کوفیان تحقق نیافت؛ و این همان چیزي است که آستین 
). شایان ذکر است که به کنش گفتـار  41قائمی نیا، (کند.یاد می» فعل بعد گفتار«از آن با عنوان 

) و عملکـرد مخاطـب   53شود (شمیسا، از دیدگاه یک فعالیت ارتباطی نگریسته می–دعوت -
خاصی که مقصود و منظور گوینده است با کارکرد کوششی (ترغیبی) زبان مطابق با همان شیوه

خورد.که یاکوبسن مطرح کرد، گره می

هاي دیگر دعوتجلوه
به خود بگیـرد، گـاه بـا ترغیـب در     هاي مختلفی تواند اشکال و جلوهفراخوان و دعوت می

باشـد،  آمیزد و گاه با ترهیب. اتخاذ هر یک از این دو حالت بر حسب موقعیت و شرایط میمی
اما در هر صورت ماهیت آن فراخواندن به چیزي یا امري است. در این قسمت به عنوان نمونـه  

پردازیم.می»انذار«و »وعظ«به بررسی موارد 
(سـبأ  » ل إنما أعظکم بواحدة أن تقوموا للله مثنـی و فـرادی ثـم تتفکـروا    ق: «در آیه شریفه

یک کنش گفتـاري و از مصـادیق دعـوت و فراخـوانی بـه کـاري محسـوب        »أعظ«)، فعل 46/
شود؛ این کار دعوت و توصیه به قیام در راه خدا و تفکر کردن است. به دیگر سـخن ارائـه  می

دعوت و فراخـوان بـه سـوي آن چیـزي اسـت کـه از       این توصیه و اندرز از سوي متکلم، یک 
» فعـل بعـد گفتـار   «عمل بپوشاند و این مسأله معادل همان رود تا بدان جامهمخاطب انتظار می

کنـد کـه   ) اما گاهی نیز شـرایط اقتضـاء مـی   41قائمی نیا،(است که آستین تعریف کرده است.
ود. بـه عنـوان نمونـه بـه ایـن آیـه       دعوت، حالت ترهیب به خود گرفته و در این قالب ظاهر ش
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). 3(نـوح:  » یا قوم إنی لکم نـذیر مبـین، أن اعبـدوا اهللا و اتقـوه و أطیعـون     «شریفه توجه کنید: 

در آیـه  »أن اعبـدوا اهللا واتقـوه و أطیعـون   «در این آیه شاهد مثال ماست. عبارت »نذیر«ي واژه
)5/771باشد. (أبی السعود،می»نذیر«بعد، متعلق به 

شود که توأم با هشدار اسـت و بـراي اینکـه    ذار در اینجا دعوت و فراخوانی محسوب میان
در مخاطب تأثیرگذار باشد باید واجد شرطی مهم باشد که آن صداقت است. این نکته براساس 

باشد. پل گرایس یکی از فیلسوفانی است که بـه درك  ي ارتباطی گرایس قابل بررسی مینظریه
اسـتنباطی وي داراي اصـولی   هاي کالمی پرداخته است. نظریهوانین ارتباطمخاطب از کالم و ق

توان به اصل کیفیت یا همان صداقت اشاره داشـت. مطـابق بـا    باشد که از آن جمله میچند می
. )50؛ شمیسا، 94این قاعده باید صداقت و اخالص و صالحیت گوینده محرز باشد. (الشهري، 

هایی است که در فرآیند ارتباط و تعامل با مخاطبان، بسیار مـورد  شرطاین ویژگی از جمله پیش
بنابراین انبیاي الهی، بدون استثناء داراي این صفت بودند، چه نوح (ع) کـه  گیرد؛توجه قرار می

گیرد و چـه دیگـر پیـامبران الهـی، همگـی      در این آیه دعوتش رنگ انذار و هشدار به خود می
ی بودند؛ کما اینکه خاتم انبیاء حضـرت محمـد (ص) نیـز    متصف به صداقت، اخالص و درست

به محمد امین معروف بود و صداقت و درست کـرداري و راسـتگویی ایشـان در میـان مکیـان      
) بـر پیـامبر  214(شـعراء:  » و أنذر عشیرتک األقربین«ي: بنابراین زمانیکه آیه شریفهزبانزد بود؛

آمده و پس از آنکه بر باالي آن قـرار گرفتنـد،   » صفا«ص) نازل شد، ایشان به سمت ارتفاعات (
قریش نزد پیامبر جمع شده و گفتند چه شده؟ فرمود: اگر به با صدایی رسا فرمودند: یا صباحاه 

کنید؟ همگـان  بر شما حمله خواهد کرد، مرا تصدیق میشما بگویم دشمن شبانه یا صبحگاهان
).7/322(طبرسی، »یرٌ لکم...إنی نذ«ص) فرمود: (گفتند: آري؛ پس از آن پیامبر

دعوتکانونی در حیطهرابطه
شناسی کاربردي، عبارت است از کارکردي که رکن یا جزء حاوي یـک امـر   کانون در زبان

هاي زیر توجه کنید:مجهول، دارد. به عنوان مثال به نمونه
الف) من یغیب الیوم؟

).33ب) یغیب الیوم خالد. (المتوکل، 
نونی همان اسلوب پرسش و پاسـخ اسـت؛ بـه ایـن صـورت کـه پرسشـی در        این رابطه کا
یـک امـر   شود. در این وضعیت آن رکن از جملـه کـه دربردارنـده   اي طرح میخصوص مسأله
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باشد، تمام توجه مخاطب را به خود جلب کرده و در او حس کنجکاوي و ترغیـب  مجهول می

ل به معلوم برسد. بنابراین میان رکـن حـاوي   آورد تا با دنبال کردن پاسخ، از مجهوبه وجود می
گیرد که تمام شعاع توجه را به خود جلب کرده و مجهول و پاسخ معلوم آن رابطه اي شکل می

کند و به این ترتیب میان این دو رکـن،  در یک نقطه یعنی در رکن مابه ازاي معلوم، متمرکز می
یفه قـرآن نیـز کـه بـه شـکل گیـري یـک        شود. در میان آیات شري کانونی برقرار مییک رابطه

توان این تکنیک را مشاهده نمود:خوانند، مینگرش توحیدي فرا می
)24(سبأ/» اهللاقل یرزقکم من السماوات و األرض؟...منقل «الف) 

-64(انعـام/ » ینجیکم منها و من کل کرباهللاینجیکم من ظلمات البر و البحر؟...     قل منقل «ب)  
63(

یخرج الحی من المیت ومنویملک السمع و األبصار؟منأیرزقکم من السماء و األرض؟منقل «ج) 

)31(یونس/» اهللافسـیقولون یدبر األمر؟... منو یخرج المیت من الحی؟
شـود و  ، حس کنجکاوي در مخاطبان برانگیخته مـی »من«در این آیات شریفه با آمدن رکن 

کـانونی یعنـی یگانـه    ازاي معلوم سرازیر شده و در یـک نقطـه  موجی از توجهات به سوي مابه
ي سوم نسبت بـه دو آیـه  اما این برجستگی و جلب توجه در آیهشود؛خالق هستی متمرکز می

شود:قبل چند برابر می
صار؟ یملک السمع و األبمنیرزقکم من السماء و األرض؟من

اهللا

)31(یونس/یدبر األمر؟منیخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی؟من
، به طور متوالی و در قالـب چنـد پرسـش، وارد    »من«فوق رکن حاوي ذات مجهول در آیه

طـور  باشد زیرا بـه قبل میدر این آیه، به مراتب بیش از دو آیه»اهللا«شود. مسلما برجستگی می
گیرد کـه از چهـار منبـع منبعـث شـده و هـر یـک حـاوي         همزمان در کانون توجهاتی قرار می
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بنابراین تکنیک کانون در قرآن کریم که ریشـه در  باشد؛محمولی بنیادین و متمایز از دیگري می

)، به منظور دعوت و فراخواندن به معرفت توحیدي، از 32المتوکل، (روابط کاربردي زبان دارد
شود.ص) ابالغ می(پروردگار متعال به پیامبرسوي

لحن و آهنگ در زبان دعوت
شود که لحنـی تنـد   زبان دعوت در قرآن کریم داراي دو لحن متضاد است. گاه مشاهده می

باشد. در این قسمت به بررسی این مسأله داشته و گاه نیز داراي لحن و آهنگی نرم و لطیف می
ازیم.پرددر خالل آیاتی چند می

انـد تـا در وهلـه   براساس آیات قرآن کریم باید گفت که پیامبران و انبیاي الهی مأمور بـوده 
نخست با لحنی نرم و لطیف مردم را به توحید و ایمان به خدا، دعوت کننـد. بـه عنـوان مثـال     

د إذ قال لهم أخـوهم هـو  «) و 106(شعراء/» إذ قال لهم أخوهم نوح أال تتقون«توان به آیات: می
إذ قـال لهـم   «) و 142(شـعراء/ » إذ قال لهم أخوهم صالح أال تتقـون «) و 124(شعراء/» أال تتقون

و إن «) و 177(شـعراء/ » إذ قال لهم شـعیب أال تتقـون  «) و 161(شعراء/» أخوهم لوط أال تتقون
)، اشاره کـرد. در ایـن آیـات    123-124(صافات/» إلیاس لمن المرسلین، إذ قال لقومه أال تتقون

شود؛ تنها تفـاوت  الیب و زبان یکسان بوده و دائما این وضعیت در آغاز هر دعوت تکرار میاس
ها در اختالف اسامی انبیاء به عنوان داعیان الهی است. نرمی و لطافت در لحن زبان بـه  میان آن

خوبی مشهود است. تمامی پیامبران بدون استثناء در دعوت بـه تقـوا و خشـیت الهـی، از ادات     
) عرض، نوعی از طلب تـوأم  8/174؛ ابوحیان، 4/237اند. (ابن عطیه، استفاده کرده»أال«عرض 

) از این گذشته در تمـامی آیـات   2/168؛ سیوطی،1/97ابن هشام،(با نرمی و مالطفت است.
ي روابط مسالمت آمیز، دوستانه و آمده است که تداعی کننده»أخوهم«آخر، کلمهبه جز نمونه

خواهد تـا مطـابق   رغم اینکه از مخاطبان میباشد. کالم پیامبران با این لحن نرم، علیه میبرادران
ي همـین آیـات،   اما در دنبالـه شود؛با انتظار عمل نمایند، در قالبی پیشنهادي و ترغیبی ارائه می

ل کند. به یکباره لحن نرم، بـه تنـد تبـدی   وضعیت دقیقا برعکس شده و لحن زبان تغییر پیدا می
، 108(شـعراء/  » فاتقوا اهللا و أطیعون«رسیم: شده و از اسلوب زبانی عرض، به ساخت امري می

تحکمـی آن  ساخت امري آشکارترین شکل صدور فرمان بوده و جنبـه ) 179، 163، 144، 126
و » عـرض «از هیئـت  »اتقـوا «کامال ملموس است. این حالت آمرانه تنها به بیرون کشیدن کلمه

شود، بلکه با دستور دادن علنـی بـه انقیـاد و    ، منحصر نمی»اتقوا اهللا«ر قالب امري: ریختن آن د
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اما این تغییر لحن در زبان دعوت در پی علتی بـوده  گردد؛، مؤکد می»و أطیعون«اطاعت کردن: 

اند.است و باید به دنبال زمینه یا عواملی بود که باعث این اتفاق شده
یک از انبیاء، زبان، داراي لحنی نرم و لطیف است این نتیجـه  از آنجا که در آغاز دعوت هر

ي کلی در فرآیند ارتباط و دعـوت بـه   شود که این مسأله به عنوان یک اصل و قاعدهحاصل می
شود. پر واضح است که این راهبرد، باعـث جـذب   سوي خداوند، از جانب پیامبران رعایت می

اند که باعث شده زبان دعوت هایی وجود داشتهیا زمینهشود؛ اما باید دید چه زمینه مخاطبان می
در جایی دیگر لحنی تند به خود گرفته و با این کیفیت به مخاطبان عرضه گـردد، چـون اساسـا    

دارد. توجه به سیاق از طریق آیات و قراینی کـه  فرستنده پیام، در خالء، پیام خود را ارسال نمی
و رسـاند هاي اجتماعی یاري میما در آگاهی یافتن از زمینهاند، به ي آیات دعوت آمدهدر ادامه

این همان کارکرد ارجاعی پیام است که یاکوبسن تعیین کرده است. در این راستا به آیـات زیـر   
و إذا بطشـتم  و تتخـذون مصـانع لعلکـم تخلـدون    أتبنون بکل ریع آیۀ تعبثون«کنیم: استناد می

).128-130(شعراء/» بطشتم جبارین
آیات داللت بر آن دارد که مخاطبان بسیار مغرور و متکبـر بـوده و بـه قـدرت مـالی و      این

کردند. براساس مضمون آیات، خداوند گردن کشی میجسمانی خود بالیده و در مقابل فرستاده
ها و قصرهایی استوار و مسـتحکم بنـا کـرده و خـود را     ها، کاخآنان بر روي ارتفاعات و بلندي

هـا را در  کردند که آن بناهاي بلند و سربه فلک کشـیده، آن داشتند؛ زیرا تصور میپنجاودانه می
مشـابه همـین گـردن کشـی و تکبـر و      )5/2610دارد. (سید قطـب،  مقابل مرگ نیز مصون می

توان براي مشرکان مکه متصور شد و اصال علـت نـزول ایـن    ستمگري و عناد و لجاجت را می
هایشان با آنان اي پیشین و اشاره به کیفیت برخورد اقوام و امتآیات و سخن گفتن در باب انبی

و اتخاذ استراتژي زبانی متناسب با این اوضاع و احـوال بـه سـبب وجـود همـین مشـابهت در       
جریان دعوت به توحید بوده است و پروردگار متعال با نزول این آیات هم خواسته بـه نحـوي   

نان در مسأله دعوت ثابت قدم بماند و هـم اینکـه بـا    پیامبر (ص) را دلداري دهد تا ایشان همچ
مشابه در مشرکان مکه، همـین دسـتورالعمل و نسـخه بـراي آنـان      اثبات این وضعیت و روحیه

اي، زبان دعوت از عناصر نرم و لطیف تهی گشته و بنابراین با توجه به چنین زمینهتجویز شود؛
ساخت امـري و القـاي اجبـار و الـزام بـه      ائهگیرد تا در ضمن ارلحن و آهنگی تند به خود می

مخاطب، حس غرور و تکبر وي را در هم بشکند.
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بعد جانشینی و همنشینی در زبان دعوت

شناسی یـک  شناسی دارند. نشانهجانشینی و همنشینی از مفاهیمی هستند که ریشه در نشانه
سـوف آمریکـایی بـه    روش تحلیلی است که از سوي سوسور، زبانشناس سویسی و پیـرس، فیل 

محافل علمی و زبانشناسی معرفی شد و به رشد قابل توجهی رسید. نشـانه شناسـی بیشـتر بـه     
شود. این نظریه، از همان آغاز بـا  پردازد، شناخته میهاي متنی میعنوان رویکردي که به تحلیل

مت دو رویکرد متفاوت متولد شد؛ یکی مکتب سوسور و دیگري مکتب پیرس. ما در ایـن قسـ  
در چهارچوب مکتب سوسور و مفاهیم موجود در روش او حرکت خـواهیم کـرد. علـت ایـن     

شناسی هیچ چیز بهتر از مسأله آن است که او عقیده داشت براي نشان دادن ماهیت مسأله نشانه
اي، بنیـاد  هـاي نشـانه  دیگـر نظـام  شناسی نسبت به مطالعهگفت: زبانزبان نیست؛ او میمطالعه
شناسـی سوسـوري عمیقـا    تري فراهم کرده است. به همین علت مکتب نشـانه منظمتر ومحکم

)30مبتنی بر مفاهیم زبان شناختی است. (چندلر، 
شویم که در اي روبرو میي زبانشناسی ساختارگراي سوسور، با تقابل دوگانهبراساس نظریه

لیـل همنشـینی   یک طرف آن محور همنشینی بوده و در طـرف دیگـر آن محـور جانشـینی. تح    
دهد و حال آنکه تحلیل جانشـینی بـه دنبـال    یک متن را مورد مطالعه قرار می»ساختار سطحی«

متون هستند. در این مجال »محتواي«هاي جانشینی مختلفی است که نشانگر تشخیص مجموعه
پردازیم.ي یاد شده میهایی براساس این دو رابطهبه تحلیل آیات و نمونه

کنـیم. سوسـور در ایـن خصـوص گفتـه اسـت یکـی از        جانشـینی آغـاز مـی   ابتدا با محور 
برقرارند؛ به ایـن معنـا کـه در غیـاب     »غیاب«ها در مشخصات روابط جانشینی این است که آن

هـا در مـتن حضـور    جانشینی هستند و فقط یکـی از آن هایی که همگی عضو یک مجموعهدال
» لباس التقوي، ذلک خیر، ذلک من آیـات اهللا «کنید: زیر توجهآیند. به آیه شریفهدارد، پدید می

).26(أعراف/
که به عنوان یک شاخصه و وجـه غالـب خطـاب در    »یا بنی آدم«این آیه شریفه با خطاب: 

هاي مکی است آغاز شده و در بخش دوم آن کـه در اینجـا بیـان شـده اسـت بـه تقـوا و        سوره
خوانـد. مـا نیـز در چهـارچوب رویکـرد      خشیت و بطور کلی به ایمـان و ثمـرات آن فـرا مـی    

پردازیم.ساختارگرایی به تحلیل این آیه شریفه می
دوگـانی  –هـا وجـود دارد   هایی که نه فقط در زبان عربی، بلکه در دیگر زبانیکی از تقابل

شود؛ ایـن مسـأله از منظـر    خبري و انشایی است، بطوریکه با استعمال یکی، دیگري تداعی می
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باشد.قابل بررسی میروابط جانشینی 

مذکور در اسلوب خبري بیان شده و مخاطب را چنانکه اشاره شـد، بـه تقـوا ورزیـدن     آیه
ي نماید. ما به اسلوب خبري به عنوان یک دال حاضر و انتخاب شده در مـتن و آیـه  دعوت می
ـ بـه منزلـه  -و بطور خاص، ساخت امري -نگریم؛ در مقابل، اسلوب انشایی شریفه می ک ي ی

ي عناصـر جانشـین قـرار    دال غایب که امکان حضور در متن و بافت قرآنی را داشت، در زمره
گیرد:می

)النگ(ي غیاب عرصه» امري«:(اتقوا) = انشایی

)پارول(خبري سطح حضور :» لباس التقوي، ذلک خیر، ذلک من آیات اهللا«
سـازد؛  النـگ وارد مـی  چهارچوب گفتار است، ما را به عرصـه اي که خارج ازچنین رابطه

هـا گـزینش   توانـد از میـان آن  هاي زبانی موجود، که کاربر مییعنی در نظر آوردن تمام ظرفیت
خبري در این آیه شریفه، پیام را که دعـوت بـه   کرده و شروع به سخن گفتن نماید. اتخاذ شیوه

کنـد و  مرانه داشته باشد به مخاطب و گیرنده ارائـه مـی  تقواست، بدون اینکه حالت تحکمی و آ
باشد.حال آنکه وضعیت در اسلوب انشایی و قالب دستوري دقیقا برعکس می

که محور عمودي ناظر به روابط جانشینی است، محور افقـی در چهـارچوب بعـد    در حالی
و عناصر قبل و بعد، در هامیان دالباشد. براساس روابط همنشینی متوالی، مقایسههمنشینی می

پذیرد.گفتار صورت میزنجیره
» المال و البنون زینة الحیاة الدنیا و الباقیات الصالحات خیـر عنـد ربـک ثوابـا و خیـر أمـال      «

)46(کهف: 
هـایی ضـمنی   ترتیـب عناصـر همنشـین، بـه داللـت     فوق و توجه بـه نحـوه  با تأمل در آیه

شـویم کـه در کنـار یکـدیگر     هـایی مواجـه مـی   و دالرسیم؛ در بخش نخست آیه با واژگانمی
اند. به این ترتیب نخستین گزاره در چهارچوب صورت بنـدي گفتمـان   چینش و همنشینی یافته

. ایـن  »المـال و البنـون زینـۀ الحیـاة الـدنیا     «گردد: گیرد و به مخاطب عرضه میقرآنی، شکل می
هـاي دنیـوي و خاصـیت    تصویر کشیدن جاذبهباشد، با به گزاره که مانند نمایی از یک فیلم می

شان داللت بر این مسأله دارد که مال و ثروت و فرزندان، در زندگی دنیایی مثل زیور فریبندگی
و زینت هستند. اسالم بهره مندي از زیور و زینت را تا یک حـد متعـارفی مجـاز اعـالم کـرده      

اظ ارزشی، چنین حکمـی دارنـد. در   است؛ از دیدگاه اسالمی مال و ثروت و فرزندان نیز به لح
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نقش مبتدا داشـته و  »الباقیات الصالحات«رسیم که در آن امتداد این سیر خطی، به نماي بعد می

شود.به عنوان حکم و خبر ظاهر می»خیر«واژه
ي مفاضـله یـا تفضـیلی میـان     در راستاي همنشینی این عناصر بر روي محور افقی، با رابطه

نشأت گرفتـه و در  » خیر«ي شویم. این رابطه از ساخت تفضیلی واژهاجه میبرخی از عناصر مو
امتداد همین سیر خطی و افقی میان یک یا چند عنصر به عنوان مفضّل، با یک یـا چنـد عنصـر    

شود.اند؛ برقرار میگفتار همنشینی پیدا کردهکه در یک زنجیرهعلیهدیگر به عنوان مفضّل

}خیر عند ربک ثوابا و خیر آمالالباقیات الصالحاتلبنون زینة الحیاة الدنیا و المال و ا{ 
ساخت تفضیلیمفضــّـلمفضـّـل علیه

تر کـرده و آن را  بنابراین محور همنشینی نیز در خدمت دعوت بوده و یک جنبه را برجسته
در ایـن  »الباقیات«همچنین استفاده از کلمهکند.وجه ارجح معرفی میدر بعد تبلیغاتی به منزله

یک انتخاب معنادار بوده و به صورت غیر مستقیم و براسـاس التـزام، بـر زوال    گفتاري،زنجیره
فراخوانـده  »الباقیـات الصـالحات  «پذیري غیر خودش داللت دارد. به این ترتیـب مخاطـب بـه    

گردد.شود؛ ترغیب میه مصداق آن شمرده میشود و به انجام اعمالی کمی

گیرينتیجه
تواند توحیـد، اصـالح،   داراي متعلقی است و آن می»دعوت«) در این نوشتار دریافتیم که 1

اخالقیات و ... باشد؛ در ادامه این نتیجه حاصل شد که دعوت یک کنش زبانی محسـوب شـده   
به عنوان فعلی که بـر گفتـار (=   –را هم »گفتارفعل بعد«و عالوه بر این، بنابه نظر آستین، یک 

با انجام کـنش گفتـاري   )در پی دارد. به این معنا که گوینده (= داعی–شود مترتب می)دعوت
دارد.دعوت، مخاطب را به انجام کاري وا می

ي قرآن کریم روشن شد که اسـلوب دعـوت   هاي زبانی در آیات شریفه) از طریق نمونه2
شده و سپس به تناسب حال مخاطبـان  ر چهارچوب ساختاري نرم و لطیف عرضه میدر ابتدا د

در دستخوش تغییر شده و در قالبی متضاد و تند نمایان گشـته اسـت. ظهـور و تجلـی دعـوت     
اشکال ترغیب و ترهیب و با لحن و آهنگ لطیف و تند، مصداق این مسأله هستند.

در آیات قرآن کریم، ضرورت »کانونیرابطه«هاي زبانی مختلف از جمله ) یافتن تکنیک3
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اهتمام به مطالعات راهبردي و ظرایفی از این قبیل را در خالل عملیات دعـوت و تبلیـغ اقتضـا    

کند.می
) دو روش تحلیل جانشینی و همنشینی در چهارچوب نشانه شناسـی سوسـوري، باعـث    4

گفتـار از بافـت قرآنـی شـدند.     اي از موارد در سطح یـک زنجیـره  برجستگی بیش از پیش پاره
محور جانشینی توجه را به سمت رویه غیاب و بررسـی و تمرکـز در ایـن رابطـه سـوق داد؛ و      
محور همنشینی ما را متوجه روابط و قواعدي کرد که تنها در ترکیـب عناصـر زبـانی و چیـنش     

ها و عناصـر  یان دالکنند. بر این اساس پی بردن به روابطی که مها در کنار هم بروز پیدا میدال
باشد.قبل و بعد در جریان یک توالی زمانمند برقرار شده است، بسیار حائز اهمیت می
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